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Mette Brendstrup Laursen 
 

Jeg stiller op som formand og kongresdelegeret. 

 39 år, uddannet som lærer i 2004 

 Jeg har arbejdet som tillidsrepræsentant og 

med tillidshverv, TR, STR og FTR gennem 13 år 

 Valgt til styrelsen siden 2014, fire år som 

næstformand og de seneste to som formand 

 

 

Det er klart at drivkraften til det fagpolitiske arbejde for mig stadig ligger i, at kunne gøre en forskel for 
jeres arbejdsvilkår ude på skolerne og arbejdspladserne. Jeg arbejder konstant på at formidle jeres 
virkelighed og hverdag til politikere og forvaltning i begge kommuner.  

Jeg vil mindske afstanden og skabe sammenhæng mellem det, der foregår ude i klasserne, på 
arbejdspladserne og de rammer, der besluttes.  

Jeg vil arbejde for, at I får den anerkendelse, I fortjener, ved korrekt løn, gennem både et godt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø, og ved inddragelse af jeres viden. 

Lad mig være lidt mere konkret, hvilke udviklingspunkter og indsatser ser jeg den kommende styrelse skal 
arbejde med. Hvor skal der blandt andet tages fat: 

 Internt i foreningen skal vi blive bedre til at være uenige, den gode uenighedskultur skal vi dyrke og 
øve os i. Fællesskabet fortjener at meninger kommer frem, at der lyttes og reflekteres, at spørgsmål 
bliver stillet og at vi langt højere grad også insisterer på at finde svarene sammen.  

Der er brug for engagement, ikke kun blandt de politisk valgte i hovedstyrelsen og i den kommende 
kredsstyrelse, men i ligeså høj grad fra alle jer medlemmer. DLF er vores forening og kun gennem 
fællesskab gør vi den stærk. Medlemsengagementet er vores styrke. I skal bidrage til dialogen. 

Jeg ønsker fortsat, at vi har mange arrangementer til jer medlemmer, at vi kommer ud på besøg 
hos jer på arbejdspladsen og at I medlemmer inddrages mere aktivt som bagland. Det er min 
opgave som formand, sammen med styrelsen, at sætte rammerne for en involverende forening 
og et stærkt bagland – det er jeres opgave at takke ja til invitationen. 
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 Tillidsrepræsentanterne udgør hverdagens fundament i DLF, de er tæt på i hverdagen og et 
altafgørende bindeled mellem foreningen centralt, kredsen lokalt og medlemmerne på 
arbejdspladsen. 

 

 

Derfor er en af mine fornemmeste opgaver som formand, at sikre de har værktøjerne, 
kompetencerne og kvalifikationerne til at løse og løfte opgaven i samarbejde med og til gavn for 
jer medlemmer. Jeg synes ikke, at vi kan gøre nok ud af deres efteruddannelse og vi skal fortsat 
prioritere at klæde dem på, så de kan honorere de høje forventninger  jeg har til dem.  

Der er opgaver, som jeg mener, er bedst placeret tæt på jer og løst af den TR I har valgt. Løntjek er 
et eksempel på en opgave som de løste forbilledligt sidste år, hvor de i fællesskab fandt fejl og 
mangler for 76.000 kr. på jeres lønsedler. 

Denne fortsatte kvalificering og sparring med de tillidsvalgte vil jeg prioritere. Selv en gammel hund 
kan lære nye tricks. 

 I har ikke fået mindre arbejdspres ude på arbejdspladserne, I oplever ikke færre krav, projekterne 
er ikke blevet færre, forberedelsen er stadig mangelfuld i en hverdag med mange akutte ting og et 
tidskrævende skole/hjem-samarbejde, digitaliseringen har for alvor fået fat og sætter sine tydelige 
spor på både didaktik og dannelse.  

Hvad gør vi når løsningerne ikke er oplagte? Når de politiske intentioner er gode nok, men 
økonomien slet ikke er tilstrækkelig? Når rammerne for opgaven er under pres? 

Vi finder vejen i fællesskab, men en ting er sikkert, det kræver en helt anden brug af de 
fagprofessionelle, der skal lyttes med ønsket om at forstå og med modet og viljen til at handle,  
det kræver rettidig information og tidlig inddragelse.  

Ingen skal blive syge af at gå på arbejde, eller have ondt i maven over en forældrehenvendelse. 
Kravene I mødes med skal også kunne honoreres.  

Vi har i begge kommuner gode aftaler, men det betyder ikke at alle problemerne er løst, jeg 
arbejder insisterende og vedholdende i forhandlingsrummet på at få lavet de helt nødvendige 
forbedringer.  

Vi skal kunne være de fagprofessionelle vi har uddannet os til. 

 

Jeg vil fortsat dedikeret repræsentere alle kredsens medlemmer og give alt hvad jeg har til den faglige 
kamp der skal tages, men på min måde, gennem saglig, fagligprofessionel argumentation, i tydelig dialog 
og i et fortsat stærkt samarbejdsspor bygget på tillidsfulde relationer – og med ordentlighed. 
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Stine Baad Clausen 
 

Jeg stiller op som næstformand og kongresdelegeret. 
 
Jeg er: 

 

 46 år 

 Ansat som lærer på Vibeengskolen siden 2005 

 Afd.-TR på Vibeengskolen siden 2009  

 Skole-TR på Vestskolen siden 2013  

 Kredsstyrelsesmedlem siden 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Ivar ikke genopstiller som næstformand, har jeg valgt at stille op som næstformand til dette valg. Jeg 
synes, det er vigtigt, at begge kommuner er repræsenteret i styrelsen - og gerne i formandsskabet. Jeg har 
et godt kendskab til Faxe Kommune som organisation og har i flere år siddet som repræsentant i Center-
MED i Center for Børn og Undervisning.  
 
Selvom vi har fået aftaler i begge kommuner, er der stadig brug for vedholdende dialog om vilkårene. En 
aftale løser ikke alt! Jeg vil gerne være med i den konstruktive dialog om, hvordan vi fremadrettet får skabt 
forhold for lærere og børnehaveklasseledere i vores kommuner, så vi reelt har mulighed for at løse 
opgaverne i dagligdagen og får et større professionelt råderum.  
 
I de år jeg har været en del af styrelsen, har vi arbejdet målrettet med kommunikation og dialog i 
kommunerne. Vi er nået et stykke, men det er et arbejde, der kræver tålmodighed og vedholdenhed -  
også fordi skole-/centerchefer ofte skiftes ud - men jeg vil gerne blive ved!  
Vi kommer længst, hvis vi samarbejder og er proaktive. I fællesskab kan vi nå rigtig langt – og vi kan få 
indflydelse! 
 
Samtidig håber jeg, at jeg får mulighed for at fortsætte mit arbejde med fokus på kursus- og 
kompetenceudvikling for alle vores tillidsrepræsentanter. Jeg mener, vi som Kredsstyrelse har en stor 
opgave i forhold til at klæde vores tillidsrepræsentanter ordentligt på, så alle medlemmer altid får den 
bedste hjælp, når der er brug for det i hverdagen.  
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Lasse Poulsen 
 
Jeg stiller op som kongresdelegeret. 
 
 

 35 år 

 Lærer på Gåsetårnskolen siden 2013  

 Medlem af skolebestyrelsen på Gåsetårnskolen siden 2016 

 Medlem af kredsstyrelsen og kongresdelegeret siden 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
Da jeg blev valgt til kredsstyrelsen for 2 år siden, havde jeg brugt meget af min fritid på at lave græsrodsarbejde på 
Facebook, som jeg baserede på min uddannelse som meningsdanner og ikke mindst på den viden om skolen jeg har som 
helt almindelig skolelærer. Den baggrund, indstilling og viden har jeg taget med mig ind i mit arbejde i styrelsen.  
 
Jeg er stadig ”helt almindelig” lærer. Jeg bruger stadig majoriteten af min tid blandt elever i klassen og kollegaer på 
lærerværelset. Og for mig er det vigtigt, at DLF altid arbejder på en måde, så det kommer medlemmerne til gode: helt 
ude på lærerværelset. Det er jeg stolt over at jeg har holdt fast i, for det var det der drev mig, da jeg første gang stillede 
op.  
 
De sidste 2 år har jeg bl.a. talt for at få konverteret UU-timer til kortere skoledage, sat spørgsmålstegn ved IT-
strategiernes massive indflydelse på skoledagen og forsøgt at skabe forståelse for, at lærerne ved bedst ift. netop deres 
elever og derfor altid bør tages med på råd, når der skal træffes beslutninger, der påvirker muligheden for at bedrive god 
undervisning.  
 
Lokalt har vi en engageret og dygtig formand i Mette og en tilsvarende øvrig styrelse, der er præget af et ønske om at 
gøre det så godt som muligt. Jeg vil gerne fortsætte med at være en del af kredsstyrelsen og bygge videre på de 
erfaringer og netværk, jeg har fået indtil videre. 
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Ivar Karrebæk Askøe 
 

Jeg stiller op som ”menigt kredsstyrelsesmedlem”. 
 
 

 54 år og lærer siden 1999 

 Arbejder på Vordingborg fri fagskole. Tidligere ansat på 

Fanefjordskolen og 10. Klasse Centret i Vordingborg 

kommune. 

 Fagligt aktiv siden 2006 som AMR, TR og 

kredsstyrelsesmedlem i forskellige perioder. 

 Intet er vigtigere end lærerjobbet og vi skal sammen kæmpe for de bedst mulige forhold. 

 

 

Jeg genopstiller til endnu en periode i kredsstyrelsen, da jeg fortsat gerne vil være med til at præge og forbedre 
forholdene for medlemmer og kolleger i vores to kommuner. 
 
Som kredsens kasserer eller taltrold om man vil, vil jeg fremdeles have et godt øje til kredsens overordnede økonomi 
og de muligheder vi har for at skabe politik ud fra de givne rammer. Det gælder både internt i kredsen, men også 
udadtil når vi ser på kommunernes økonomiske prioriteringer og vores holdninger til disse. 
 
Jeg går meget ind for aftaler, og jeg går ind for at de overholdes. Jeg har i den forløbne periode hjulpet 
tillidsrepræsentanter med at holde styr på opgaveoversigterne, og det vil jeg gerne fortsætte med. Det samme 
gælder, når vi holder løntjek for medlemmerne. De aftaler vi allerede har, skal vi stædigt søge at forbedre. Uanset 
indholdet i en kommende central arbejdstidsaftale vil det være vigtigt med lokale tilpasninger.  
 
Jeg har også håndteret udmeldelser og overflytninger i det sidste års tid. En lille, men alligevel vigtig opgave, hvor vi i 
kredsstyrelsen har prioriteret direkte kontakt til medlemmet. Uanset årsagerne skal en udmeldelse eller overflyttelse 
til en anden organisation altid foregå på et oplyst grundlag, og medlemmet skal have et tak for denne gang og 
velkommen tilbage en anden god gang. 
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Heidi Buhl Olsen 
Jeg stiller op til kredsstyrelsen. 

Jeg er: 
 

 47 år 

 Ansat som lærer på Gåsetårnskolen, Marienbergafdelingen 

 Jeg blev første gang valgt som TR i 2005 og som STR i 2012, da skolestrukturen blev ændret, 

jeg stoppede som TR i juni 2014. 

 
Kære med-medlemmer.  
 
Jeg har været med før, var vild med det og har lyst til at komme tilbage til arbejdet i kredsstyrelsen.  
 
Jeg hedder Heidi Buhl Olsen, er 47 år gammel, gift med Hanne og bosat i Nyråd ved Vordingborg. Hanne og jeg har 
tilsammen tre børn, to af dem hjemmeboende.  
 
I 2014 stillede jeg op til kredsstyrelsen og blev valgt ind. Jeg deltog i kredsens arbejde fra april, men fik mulighed for 
et job i ledelsen på Gåsetårnskolen i december samme år.  
 
Dengang troede jeg, en stol på kontoret ville betyde muligheden for at være med til at tage kloge og gode 
beslutninger. Jeg troede, jeg kunne være med til at forbedre lærernes muligheder for at lave god undervisning og føle 
glæde ved arbejdet. I stedet sad jeg for bordenden ved en masse tossede udviklingsprojekter og umulige 
inklusionsopgaver og forventedes at løse udfordringer med dagligdagens skema/møde-gymnastik, fejlinkluderede 
børn, frustreret personale og vrede forældre. Jeg troede, naiv som jeg var, at jeg kunne være med til at finde 
tilfredsstillende løsninger, men kom alt for ofte til kort. Hvilket jeg nu tror gælder for alle de velmenende ledere der 
ligger vandret rundt omkring på gangene.  
 
Set i bakspejlet en virkelig dårlig beslutning for mig at gå ledelsesvejen, for det har kostet mig mange og store 
frustrationer, følelse af arbejdsmæssig meningsløshed og utilstrækkelighed, og perioder med alvorlig stress. Omvendt 
har de tre år med ledelseshatten på, givet vigtig og brugbar viden om skolesystemet og alle dets aktører fra flere 
sider. Og en bundfældet erkendelse af, at jeg ikke har noget der minder om lyst til at bestemme over voksne 
mennesker og diktere vejen for kolleger. Jeg endte med at bede om at blive udfriet ledelsesforpligtelsen og komme 
tilbage i klasserummet.  
 
Det lod sig heldigvis gøre og jeg har siden november 17 fungeret som primært dansk, H/D og idrætslærer på 
Marienberg afdeling af Gåsetårnskolen. Og er vild med det.  
 
En af årsagerne til at skolen fortsat, nu fem år efter opleves som alt andet end velsmurt, er de vilkår for skoledrift som 
besluttes andre steder end på skolen. Heri min motivation til at vende tilbage til DLF arbejde. Det er de vilkår der 
drøftes, forhandles og besluttes for lærere jeg gerne vil tilbage og være med til at påvirke.  
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Fra kredsens vedtægter, § 10: 
 
 
Kredsstyrelsen - Valgprocedure 
 
Kredsen ledes af en styrelse på 5 medlemmer, der vælges i lige år. 

 

 

Stk. 2.  Generalforsamlingen vælger formand, som tillige er delegeret. 

 

Stk. 3.  Herefter vælges de øvrige delegerede. 

 

Stk. 4.  Generalforsamlingen vælger næstformand blandt de øvrige delegerede. 

 

Stk. 5.  Der vælges et antal suppleanter for den/de kongresdelegerede, der ikke er formand. Disse er 

samtidig valgt til kredsstyrelsen. Antallet afpasses, således at der efter dette valg i alt er valgt 5 

kredsstyrelsesmedlemmer. 

 

Stk. 6.  Der vælges 2 suppleanter til kredsstyrelsen, en fra hver kommune. Ved et styrelsesmedlems 

udtræden af kredsstyrelsen, tiltræder så vidt muligt suppleanten fra samme kommune, som det afgående 

styrelsesmedlem er ansat i. 

 

Stk. 7.  Hvis der blandt de 5 valgte kredsstyrelsesmedlemmer ikke er mindst én repræsentant fra hver 

af de to kommuner i kredsen, foretages valg af en repræsentant fra den kommune, der ikke i forvejen er 

repræsenteret i kredsstyrelsen. Valget foretages af og blandt de almindelige medlemmer i den pågældende 

kommune, og valgperioden er den samme som for den øvrige kredsstyrelse. 

Den valgte repræsentant tiltræder kredsstyrelsen med stemmeret. 
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Kredsstyrelsen – Valgprocedure fortsat… 

 

 

Stk. 8.  Valg foregår efter de af hovedstyrelsen udsendte retningslinjer. 

 

Stk. 9.  Forslag til kandidater kan fremsættes såvel forud for generalforsamlingen som på denne. De 

forud for generalforsamlingen indkomne kandidatforslag udsendes sammen med den endelige dagsorden. 
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Der anvendes følgende afstemningsmetode: 
 

 Der vælges formand 
 
Som kandidater kan opstilles alle almindelige medlemmer af kredsen. 
 

 

 Der vælges 2 andre delegerede 
 
Er der kun opstillet 2 kandidater, er disse valgt uden afstemning. 
 
Er der opstillet flere kandidater end 2, afholdes skriftlig afstemning. Hvert medlem kan på 
stemmesedlen påføre op til 2 navne. Navnene anføres i den rækkefølge, hvori hver 
stemmeberettigede ønsker dem valgt. En kandidats navn må ikke anføres flere gange på en 
stemmeseddel. Ved valgets opgørelse gives den kandidat, som på en stemmeseddel er anført 
øverst (som nummer et) 2 stemmer, og herefter (som nummer to) 1 stemme. 
De to kandidater med højeste stemmetal er herefter valgt. 
 
 

 Der vælges næstformand blandt de to øvrige eller andre kongresdelegerede 
 
Stemmesedlen påføres 1 navn. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. 

 

 Der vælges 2 suppleanter for de kongresdelegerede 
 
Hvert medlem kan på stemmesedlen påføre op til 2 navne. Navnene anføres i den rækkefølge, 
hvori hver enkelt stemmeberettiget ønsker dem valgt. En kandidats navn må ikke anføres flere 
gange på en stemmeseddel. 
Ved valgets opgørelse gives den kandidat, som på en stemmeseddel er anført øverst (som 
nummer 1) 2 stemmer, herefter (som nummer 2) 1 stemme. Kandidaterne er herefter valgt 
som 1.og 2. suppleant for de kongresdelegerede efter de angivne stemmetal. 
I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 
De valgte suppleanter er medlemmer af kredsstyrelsen. 
 
 

 Der vælges 2 suppleanter til kredsstyrelsen, en fra hver kommune - efter samme 
afstemningsform som beskrevet under valg af delegerede. 
 
 

 Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter efter samme afstemningsform som beskrevet 

under valg af delegerede. 
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